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”Draugo” koncertai turi didelio pavykimo
BOLŠEVIKAI KSI2ADA KINU
RYTINIO GELEŽINKELIO

SIU KERIU ŽVAIGŽDE YRA
P-LĖ MICKUNAITĖ

Roosevelt nori skubiai apsidirbt
karo skolų klausimu

PRISIDEDA GAUSINGI MŪSŲ
PARAPIJŲ CHORAI

MOSČIOKI VARGIAI BELIKS
LENKIJOS PREZIDENTU

Šiandien vakare koncertuoja

IŠSIŽADA

West Sidėje

GELEŽINKELIO NORI SKUBAUS APSIDIRBIMO

TOKIJO, geg. 7. — Čia pat
virtinta žinia, kad sovietų Ru
sijos yyriausybė nori japo
nams parduoti savo rytinio
kinų geležinkelio, Mandžiūrijoj, dalį.
Sovietų vy riausybė
žino,
kad ji už tų dalį negaus pini
gų. Rusija yra japonams sko
linga. Tad gal <tuo lįndu skola
bus panaikinta.
Ir jei taip, yra gana aišku,
kad bolševikai, kad gelbėti Si
bire ir pačioj Rusijoj savo
kailį, iminėto geležinkelio jau
išsižadb.
MOSČIOKI NENORI
PREZIDENTU BŪTT

LONDONAS, geg. 7. —
Aanglijos prem. MacDonald'as pareiškia, kad J. Valsty
bių prezidentas Rooseveltas
reiškia noro, kad ko veikiau
su karo skolomis apsidirbus.
MacDonaldas pažymi, kad
jei ekonominė konferencija tu
rėš pavykimo, tada bus sėk
AValker naujas Chicagos universitete garbės kuratorius Gurley ir kuratorius Miller pa
mingai ir su karo skolomis ap tikrina Karoo dykumose, pietų Afrikoj iškastas milžiniško gyvūno “parelasauria” lieka
sidirbta.
;
nas. Šie gyvūnai, sakoma, prieš 75 milijonus metų tame krašte raumojo.
IEŠKOMAS AMERIKIETIS
LAKŪNAS

HAVANA, Kuba, geg. 6.—
Diktatoriaus Machadb vyriau
sybe’ deda pastangas surasti
amerikietį lakūnų, kuris vei
kė su kubiečiais sukilėliais ir
planavo šį mies-tų bombarduo
ti. ITž jo suradimų paskelbta
5,000 dol. dovanų.

VARŠUVA, geg. 6. — Len
ki} vyriausybės partija nus
prendė ateinantį pirmadienį
krašto prezidentu iš naujo iš
rinkti prezidentų Moscickį.
Spėjama, kad prezidentas NEATIDARYS NAUJŲ PAR
DUOTUVIŲ
atsisakys nuo tos garbės ir
todėl turės kiti prezidento rin
kimai įvykti.
BERLYNAS, geg. 6. — Kad
panaikinti pirklių kompeticiAPSIDRAUDŽIA NUO FA jų, Vokietijos vyriausybė užĮ draudė per 6 mėnesius visam
ŠISTŲ
Į krašte neatidaryti nei vienos
VIĘNA, Austrija, geg. 7.— naujos pardotuvės.
Austrijos vyriausybė paskel
bė dėkretų, kuriuo griežtai už ŽADA GANDHI PALEISTI
drausta Austrijoj vilkėti vo
SIMLA, Indija, geg. 6. —
kiečių fašistų uniformų arba
nešioti kokius nors
fašistų Mahatma Gandhi, kurs būda
mas kalėjime žada tris savai
ženklus.
tes alkti, sako bus paleistas,
200 DARBININKŲ PRIGĖ kuda jis savo pasiryžimų vyk
dys.
.
i
RĖ

AHMEDABAD, Indija, ge
gužės 7. — Skersai upės Moj
200 darbininkų statė tiltų.
Staiga pasireiškė potvynis. Vi
si darbininkai prigėrė.
PRATĘSIAMA DRAUGIN
GA SUTARTIS

MASKVA, geg. ‘6. — Vokie
tija atnaujino draugingųjų su
tartį su sovietų Rusija. Sutar
tis padaryta 1926 m.
NEGRJŠ MASKVON

LONDONAS, geg. 6. -- Si r
Esmond Ovey, Anglijos amba
sadorius sovietų Rusijai, ne
grįš Maskvon. Bus pakeistas
kitu atstovu.

FAŠISTAI UŽ LOTYNŲ

PALEISTI IŠ MIŠKŲ

KALBOS VARTOJIMĄ

ARMIJOS

ROMA, geg. 6. — Čia su
keltas sėkmingas judėjimas,
kad lotynų kalbų, kuri varto
jama katalikų bažnyčiose, pa
daryti tarptautine gyvąją kai
ba ir jų naudoti
tarptauti
niuose mokslo, istorijos, me
no, jurisprudencijos ir archeo
logijos kongresuose.
Italijos fašistai karštai šį
judėjimų remia.
ANGLIKONŲ ARKIVYSKU
PAS SVEIKINA ŠVENTUO
SIUS METUS

CAMP I>IX’, N. J., geg. 6.—
Iš miškų-armijoš korpuso pa

leista 45 atsisakiusieji dirbti
savanoriai jaunuoliai. Jie trau
kiniu pasiųsti į Newarkų, iš
kur paimti. Jie gundė visus
savanorius streikuoti.
PAGROBTA MERGAITE
PALEISTA

HARWICHPORT, Mass., ge
gūžės )6. — Pagrobta iš mokyk
los turtuolio N. C. McMatho
duktė Peggy, 10 metų amž.,
grųžinta tėvui. Sakoma, pagro
bėjaimis išmokėta 80,000 dole
rių.

CHICAGOJE
NENORI MOKĖTI

Sųryšy su “Draugo” vaju
mi surengti “Draugo” kon
certai turi didelio pavykimo.
Žmonės gausingai lankosi ir
pasigrožėja gražia mūsų dai
na ir muzika.
Šiuose koncertuose
svar
biausioji scenos žvaigždė yra
garsi operos artistė daininin
kė p-lė Emilija Mickunaitė.'
“Draugo” vajui koncertuoti
ji specialiai pakviesta ir čia
šauniai pasirodo, klausovus
savo lyriškuoju balsu stačiai
sužavi.
P-lė Em. Mickflnaitės daino
mis jau gėrėjosi Detroito, Mich., Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos, Chicagoje, Kenoshos,
Wis., ir Marųuet'te Parko, Chi
cago, lietuviai.
Visuose šiuose koncertuose
lankėsi daug žmonių. Visi iš
sinešė daug gilaus pasitenkini
mo ir visi linkėjo šiai įžymia

Loop End didelių namų, vi
dumiesty, savininkas, atsisako
mokėti didelius ir neteisingus
mokesčius už 1930 metus ir
kreipiasi teisman, kad patik
rinti legislatūros išleisto įs
tatymo teisėtumų. Šiuo įsta
tymu apskrities
iždininkas DAUG AUTOMOBILIŲ BE
autorizuojamas paimti savo
“LAISNIŲ”
žinion visus namus, už ku
riuos nemokama mokesčių ir\ Spauda praneša, kad Illinois
apturimas pajamas skirti mo valstybėje apie pusė milijono
kesčiaims.
keleivinių automobilių savinin
kų naudoja senuosius “laisNENUMATOMA MAISTO nius,” tuo būdu išsisukinėja
•
STOKA
nuo išlaidų.
,1

LONDONAS. — Cantenbury (anglikonų) arkivysku
pas dr. Temple sveikina Šv.
Tėvo paskelbtus Šventuosius VIENUOLIKA J. V. MALDI- Ūkininkai rengias paskelbti
i streikų gegužės 13 d. visam
NINKIJŲ
Metus. Jis kviečia visus ang
'krašte. Žinovai pareiškia, kad
likonus, kad jie bendrai su ka
AVASHINGTON, geg. 6. — jei streikas įvyktų, Chicagai
talikais minėtų 1900 metų žmo
Me nepritruktų maisto. Apie ga
nijos Atpirkimo sukaktuves. Sųryšy su Šventaisiais
tais šiemet J. Valstybėse ren limų maisto brangenybę žino
MIRĖ GEN. SHERMANO giama vienuolika atskiriu mal vai tyli.
dininkijų į Romų. O gal bus
SŪNUS, JĖZUITAS
DU PAGULDĖ GALVAS
BOMBOS SPROGDINA
surengta ir daugiau.
MOS
NEW ORTJEANS, La. —
Šeštadienį du plėšikai pa
Mirė kun. T. Sherman, S. J., KVIEČIŲ DIKTATORIUS
guldė
savo galvas vakarų ir
HAVANA, Kuba, geg. 7. — pilietinio karo karžygio gene
Nuo sprogusios čia bombos rolo Shermano sūnus. Velio
WASHINGTON, geg. 6. — pietų Chicago dalyse. Vienų
žuvo policininkas ir vienas nis buvo gimęs San Prancis- Kviečių kiekybės auginimo ir nušovė policija, o kitų — civili
<
praeivis sužeistas.
co mieste 1859 m.
kainos padidinimo
diktato nis pilietis.
rium paskirtas Montana vals
DIJAKONUI LEISTA APKRI
NAUJAS VYSKUPAS
tybės kolegijos
prof. M. L. PRIEŠ RAKIETERIUS IR
TRIUKŠMADARIUS
KŠTYTI SOVO TĖVĄ
Wilaon.
KRESNO, tai., geg. 6. —
i BALTIMORE, Md., geg. 6. Gauta žinia, kad
Monterey- SCHACHTO PAREIŠKIMAS Naujos dvi policijos kuopos
sukurtos kovoti prieš rakiete— Jo Eksc. arkivyskupo Cur- Fresno vyskupijos
vyskupu
ley leidimu, St. Mary’s semi paskirtas šios vyskupijos ad
WASHINGTON, geg. 7. — rius ir triukšmadarius. Viena
narijos dijakonas W. A. Hof- ministratorius mons.
Ph. Atvykęs čia {Vokietijos d'elega jų dirbs dienų, kita — naktį.
man, kurs kunigu bus įšven- Scher.
tas H. Schacht pareiškia, kad
UŽ MAŽESNES ALGAS
tintas birželio mėnesį, savo
šiandien Vokietijos vyriausy
tėvui G. Hoffmanui suteikė BTRMTNGHAM, Ala., geg. bė yra demokratiškiausia vi
Daugiau 11a Chicagos savi
šv. Krikšto sakramentų, o ant 6. — Nuo tornado (viesulo) sam pasauly.
valdybės teisėjų sutiko, kad
rytojaus
pirmųjų šv. Komu Alabanioj žuvusiųjų žmonių
jiems algos būtų sumažintos
mjų.
skaičius padidėjo iki 34.
PLATINKITE “DRAUGĄ” šio krizio meitu.

jai gerbiamajai artistei ko ge
riausiojo pasisekimo, keliant
mūsų tautos vardų išeivijoje.
Tačiau ne viskas jos koncer
tuota. ŠIANDIEN VAKARE
JI KONCERTUOJA PALIU
LIO (MELDAŽIO) SALĖJE,
WEST SIDE, O RYTOJ —
ŠV. JURGIO PARAPIJOS
SALĖJE, BRIDGĘPORTE.
Reikia tikėtis, kad ir šiose
dvejose vietose p-lės Mickūnai
tės koncertavimas bus didžiai
pavykęs. Sutrauks gausingas
lietuvių minias. Jei svetimtau
čiai gėrisi jos žavėjančiu bal
su, tad kodėl gi lietuviai nega
lėtų pasiklausyti šios garsios
dainininkės.
. . '
O šiandien ir rytoj vakare
8:00 vai. vienur ir kitur yra
progos jų. išgirsti.
Prie šių koncertų daug kuo
prisideda didieji mūsų parapi
jų chorai.
IŠ MARQUETTE PARKO

Šv. Marijos P. Gimimo pa
rapijos Mokyklos Rėmėjų Mo
tinų draugijos svarbius susi
rinkimas įvyks rytoj, geg. 9
d., 7 vai. vakare bažnytinėje
salėje. Labai geistina, kad susirinkiman atvyktų visos drau
gijos narės. Bus renkama val
ŽMONA NUKIRTO VYRUI dyba. Yra ir kitų svarbių rei
KOJĄ
kalų, apie kuriuos reikės pa
sitarti.
M. T.
Kupiškio m,, batsiuvis L. Ga
NORTH SIDE
čiauskas girtas grįžo namo ir
užmigo. Parėjusi iš darbo Žano Nekalto Prasidėjimo Šven
na ir radusi girtų savo vyrų čiausios P. Sodalicija lai
kirviu kirto vyrui į kojų. Jis kys mėnesinį susirinkimų pir
prageriųs ne tik kų uždirba, madienio vakarų, gegužės 8 d.
bet ir žmonos kraitį. Gačiaus- 7:30 v. v. parapijos mokyklos
kienė sugalvojo vyrų atpra kambaryje, 1644 Wabansia atinti nuo karčiamos. G. neval ve.
dys kojos. Jis antra savaitė Visos narės kviečiamos kuo
be gydymo priežiūros.
skaitlingiausiai susirinkti, nes
turime galutinai aptarti vaka
DANIJA IŠVEŽĖ 1,023 ARK rėlį, kurį rengiame mūsų mo
LIŪS
tinėlių pagerbimui, kuris įvy
ks gegužės 16 d.
Kap anksčiau buvo rašyta, Kadangi šis yra pirmas toks
Danija sutiko pirkti Lietuvoj paruošimas, mes norime, kad
arklius, kari iš jų būtų perka viskas būtų gerai sutvarkyta.
mas cecentas ir kitos prekės. Taipgi norime aptarti apie
Iki bal. mėn. pradžios Danija “Hibing Party”, kuris turi
iš Lietuvos nupirko ir išvežė įvykti gegužės 21 d. Narės ma
1,023 arklius. Anksčiau ark lonėsite suteikti sumanymų
liai būdavo vežami per Liepo kur norite, kad įvyktų šis
jos uostų, nuo šio mėn. pra “Hike.”
džios veža tik per Klaipėdos Nepamirškite gegužės 8 d.
uostų.
ateiti į susirinkimų.
Viena,

D R A U G A S
caro valdžios ir, kaip bematant, pakliuvo
raudonųjų gaivalų nelaisvėn ir vergijon.
Šiandieninėj Rusijoje tvarka yra gaujų
Ueln* kasdien, llskyrus eekmadl.enlua
raBHUMERATOS KAINA: Metame — »«.••. P»- veikimo padaras. Rodos, visai žmonijai tu
<et Metų — *>.*•. Trlma Mėnesiams — *>.••■ Vienam
MtoeMat — TM. Burevoje — Metama IT.BB. Puse* Ma rėtų būt pamoka, kad nė kokiu būdu nesutų —
Kopija .»»•
Bendradarblame tr koreapondentame raitų aeųrų- sidėti su raudonųjų gaujomis, neklausyti vi
B»k let aeprefcima tat padaryti lr nepriatunčiama tam li ūgingų radikalų žadėjimų ir kurstymų. Nes
italai paMe Beaktų.
tas veda prapultin, iš kur paskui yra beveik
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 negalimas daiktas per ilgiausius metus išsi
vai. po ciet
Radaktorlna artima — ano 1HM lkl
vai. vaduoti. O blogųjų laikų galima nusikratyti.
•kathtaeų kalkes priataaaaaaee paMlkalaeae.
Tik reikia kantrybės. Gerovė neatsiekiama
gaujų veikimu — riaušėmis, bombomis ir žu
‘ D R A U G A S”
dymais. Gaujų veikimas uždraustas ir pačioj
UTHUANIAN DAiLY FRIEND
PnMlaltad Daily. Maeept Bunday.
sovietų Rusijoj, nors tuo veikimu sovietams
BUBSCRIPnoiVB: One Tear —
BU Montha
tS. B*. Tkree Montha — *1.11. One Montk — Tie, buvo duota pradžia. Tuo labiau gaujų veiki
Bnropo — One Tear — »T.M. BU Meatke — *«-•». mas šiame krašte turi būti smerkiamas ir
topą — -fttAeverttatns ta “DRAUGAM* Mace Beat reeutta.
turi būt naikinamas.

“DRAUGAS”

AUeerttalnv ratee en applleaaon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

GAUJŲ VEIKIMAS

Radikalų sukurstyti ūkininkai Iowa val
stybėje iššaukė akcijon kariuomenę. Anų die
nų jų būrys įsiveržė Le Marš miestelio teis
man, nutraukė teismo sesijų, pagrobė teisėjų
ir grasino jį nužudyti, jei jis ir toliau “už
darinės” daugelio ūkių morgičius. Kiek tin
kamų teisėjų išniekinę visgi paleido.
Šis ūkininkų žygis privertė gubernatorių
paskelbti karo padėtį apskrity. Dalyvavusių
jų teisėjo pagrobime ir išniekinime ūkinin
kų vadus kariuomenė suimdinėja. Suimtieji
pripažinti kaltais bus aštriai nubausti.
Teisybė, kad ne tik Iowa valstybės, bet
ir viso krašto, ūkininkai kelinti metai gyve
na didelius vargus. Neturėdami iš ko mokėti
skolų skolintojams, pastarieji kreipias į teis
mus ir reikalauja ūkius aprašyti ir iš varžy
tinių parduoti.
Tokia pat našta spaudžia ir miestų žmones, kurių daugelio namai taip pat dėl sko
lų parduodami.
Ekonominis krizis ištiko ne tik ūkinin
kus ir pramonės darbininkus, bet ir pačius
skolintojus, t. y, morgičių savininkus, kurie
ir gi pakliuvo skaudžion ir pavojingon pozicijon. Visas kraštas velka ekonominio persi
laužimo naštų. Kas už tai kaltas, yra įvai
riausių nuomonių. Iki šioliai nė vieniems
tiems, ar kitiems kaltė neįrodyta. t
Tačiau nė kokiu būdu negalima kaltinti
teisėjų, kurie pačių žmonių išrenkami ir ku
rie vykdo įstatymus. Jei blogi įstatymai, tai
už tai kalta ne vyriausybė, arba teisėjai, bet
patys žmonės. Ir kada ūkininkai puola teis
mų ir pagrobia savo rinktų teisėjų, tai jie
patys griauja savo demokratiškų tvarkų ir
šaukiasi diktatoriaus, kad jie būtų geležine
ranka valdomi. Toks žygis yra gaujos vei
kimas. O kur gauja veikia, ten yra anarchija
ir vyriausybė prieš tai turi griežtai kovoti.
Kad demokratijų ir laisvę panaikinti yra
geriausia priemonė žmonėms prisijungti prie
radikalų gaujų ir viskų griauti. Antai Ru
sijoj pastarojo karo gale rusai prisijungė
prie raudonųjįj gaujų. Norėjo išsivaduoti iš
Arėjas Vitkauskas

DIDVYRIS VESTUVĖSE./)
(Pabaiga)

Prisivalgę ir prisigėrę, su karininku
išėjome arčiau prie visų svečių. Kieme
ant žolynėlio skraidė, armonikos ragina
mos mėtyti, gana įtikinančios magdžių
blauzdos ir puldinėjo hemai, kai kurie su
kulkinėmis, (iš kulkų, karo metu padary
tomis), “cigamyčiomis” nasruose... Tame
sūkuryje ir mano gerbiama asmenybė tei
kėsi praleisti gerokų valandėlę, spausda
ma labai suprakaitavusių tūlos kaimo at
stovės rankų ir bešališkai likviduodama
kartkartėmis pasireiškiantį “pagrindinį”
nesusipratimų:
— Atsi... pardon!.., Vėl, rodos, ant
kojos užminia u!..
-— Nieko, nieko!.. — lyg “užsisaky
dama” daugiau, bylojo mano bendrašokėja. (tai

vvr;ii,

kaimo nuošir-

durnas nepalyginamas su pudruota Tilmanso kaunija*) ((Kaune senai žinoma
vadinama Tilmanso salė, kurion renkasi

Pirmadienis, gegužės 8, 1933

Tų reikia gi įvertinti. Lietu
vos piliečiams, jei jie buvo pi
rmiau užsiregistravę, pasai
duodami nemokamai ir vizos
nereikalingos; d) to mažai, —
1. LAUKIAMA PARODA
Amerikos piliečiai, jei atvyk
KAUNE
sta į Klaipėdos uostų, gali gau
Kaune ateinančių vasarų ža ti Lietuvos gelžkeliu bilietų
da įvykti šauni ir įdomi že 25 nuoš. pigiau, jei turi ata
mės ūkio ir pramonės paroda. tinkamų pažymėjimų iš Kon
Visi mes žinome kaip tos pa sulato arba ten pat iš Klai
rodos yra nepaprastai įdomios: pėdos Gelžkeliu Stoties Vir
ten gali kaip ant delnoi “visų šininko; o jei moksleiviai ar
Lietuvų” pamatyti. Laimin kas kitas atvyktų Lietuvon į
gas tas, kas yra pasiryžęs šių Klaipėdos uostų organizuotai,
vasarų Lietuvų aplankyti. Pa tai gautų Lietuvos gelžkelio
rodos laikas dar nenustatytas; bilietus net už pusę kainos !

IR VĖL TRAUKSIM
| LIETUVA!

X
X,.

ggb
ii

paroda įvyks rudeniop, kad 2. Kelionei į Lietuvų Laivu
svečiai tuo pačiu laiku galė
Sąrašas:
tų ir Lietuvos Operos pasižiū
Nors J. Valstybes didelis nedarbas sle rėti. Parodoje galima daug Šiais laivais rengiasi lietu
gia, tačiau visam krašte yra daug ir visokio puikių dalykėlių netik pama viai šių vasarų į Lietuvų vy
darbo. Deja, tų darbų daugumoje dirba mo tyti, bet ir nusipirkti, — do kti:
terys ir jaunos mergaitės. Didelis nedarbas vanoms, lauktuvėms. Amerikos Iš New Yorko išplauks:
PO'
daugiausia slegia vyrus darbininkus. Mote Lietuvių Ekonominis Centras Gegužės 10 d.: Vokiečių lai
rys darbininkės visam krašte pakankamai di yra pakartotinai raginęs ir da vu “Berlyn” -- žada prieiti
45 pėdų “Amberjack II” jachta, kuri dabar taisomi
rba. Pramoninkai ir įvairios rūšies įmonin bar ragina, a) kad Amerikos prie pat Klaipėdos uosto.
kai pasidaro gražaus pelno iš moterų darbo. lietuviai-biznieriai vyktų Lie Gegužės 20 d.: Švedų laivu Salem, Mass. Ji bus pavesta prez. Rooseveltui pasivažinėji-^
mui jūrėmis ateinančių vasarų.
Tai dėl to, kad joms už darbų ko mažiausia tuvon organizuotai, tai yra, ‘ ‘ Drottningholm ’ ’.
atlygina. Su vyrais darbininkais elgtis taip kad kas vasarų sudarytų vie GegužėsI 20 d.: Olandų laivu iš&nksto ruoštis kelionėn. Tam reiškimų,” kurį gausite pas
“Statendam” — per Roter- tikslui jam patartina dėl pa- kiekvienų lietuvį laivakorčių
jie negalėtų.
nų ekskursijų iš Vaizbos Bu
Šiandien moterų darbininkių išnaudoji to narių, b) kad kiekvienas, damų-Tilžę.
tarinių kreiptis laišku į Lie- agentų.
Gegužės
27
d.:
Amerikos
lai
mas vyksta ko plačiausiu ruožu. Išnaudoji vykdamas į Lietuvų, stengtų
tuvos Konsulatus (New Yor- Atvykus gi į Lietuvą kiekmas vyko ir prieš 1929 metus. Bet kada ėmė si ir savo vaikus ten nusivež vu “Scanmail” tiesiog į Klai- ke: 11 AVaverly Place, East)
į vienam patartina tuoj susi
reikštis ekonominė negerovė, išnaudojimas ti, kiek tai leidžia vaikų am pėdų be persėdimo.
ir Čikagoje (201 No. AVells siekti (laišku ar nuvažiuoti)
Birželio 3 d.: Danų laivu
padidėjo. Šiandien jis pakilo iki aukščiausio žius ir tėvų lėšos.
Street); dėl kelionės formalu
“Frederik VIII” — iki Ko mi] jam tenka kreiptis į ar- su specialiu Amerikos Lietu
jo laipsnio ir šiuo klausimu nauja krašto vy
viams Biuru, kurio adreso ne
2. Kelionės Lengvatos bei
penhagos ir toliau “Vistula”
riausybė rimtai susirūpino.
timiausį
lietuvį
—
laivakorčių
pamirškite:
“ Amerbiuras,”
Patogumai
į Klaipėdą.
Moterys ir mergaitės darbininkės neturi
agentų.
Nepriklausomybės Aikštė Nr.
nė kokių organizacijų, kurių pagalba galėtų Šiais metais važiuojantiems Birželio 17 d.: Amerikos lai
Kas kokį patarimų neduo- 2, Kaune. Tas Biuras nemokakovoti už savo būtį. Jos yra beginklės. Netu į Lietuvų yra daug patogumų: vu Scanpen” — tiesiog į
tų, — reikia vienų dalykų at-1 mai suteiks patarimų, kame
ri nė menkiausios priemonės, kad galėtų iš a) galima iš Amerikos (New Klaipėdos uostų.
Birželio 21 d. : Anglų laivu siminti: patogiausias kelias į ii kų pirkti ir kaip lengviau
naudojimui pasipriešinti. Tuo naudojasi be Yorko) tiesiai į Lietuvų (į
Lietuvų eina per Klaipėdos įsikurti. “Amerbiuras” su
širdžiai įmoninkai ir fabrikantai. Apsunkina Klaipėdos uostų) be persėdi “Mauretania” per Londonu ir
uostų, bet ne per Klaipėdos teiks Jums žinių apie Valdžios
jas darbais ir moka ko mažiausių atlygini mo nuvykti; šį sezonų (vasa su Anglijos lietuviais į Klai
miestų, kaip daugel atvejais 'patvarkymus ir mokesnius ir
mų. O gyvenimo aplinkybės verčia moteris ir rų) rengiasi važiuoti net 17 pėdą.
t. t.
Lietuvos žmogus
Birželio 29 d.: Anglų laivu yra klaidingai skelbiama.
mergaites dirbti, nepaisant to, kiek joms už laivų (ekskursijų), tat yra iš
ko pasirinkti (žiūrėk žemiau); “Berengaria” per Londonu, 4. Grįžtantieji į Lietuvų Išdarbų atlyginama.
Moterų darbininkių išnaudojimo klausi b) važiuojant laivu į Klaipė Kiel kanalų (pirmoji lietuvių eiviai, — naudokitės Jums tei
kiamomis teisėmis: juo galimu daug susirūpinusi darbo departamento dos uostų atsieina daug pigiau studentų ekskursija). ;
Liepos
6
d.:
Amerikos
laivu
te be muito įsivežti Lietuvon
sekretorė Miss Perkins. Žiniomis iš Washing- ir daug patogiau, nes už šiek
KUNIGŲ PERMAINOS
tono, ji visomis priemonėmis kovoja už tai, tiek didesnį bagažų netenka “Scanmail” tiesiog į Klaipė- savo visų mantų, tik pasirūpinkite gauti iš Lietuvos Kokad kongresas neatidėliotų darbo valandų mokėti žymios pinigų sumos dų.
Liepos 8 d.: Danų laivu nsulų Amerikoje tam tikrų Jo Ekscelencija vysk. Tliomažinimo ir mažiausiojo už darbų atlygini svetimiems gelžkeliams, kaip
“Frederick VIII”.
liūdymų.
nias E. Molloy, S. T. D., pamo skyrimo klausimų. Jei kongresas autori kad važiuojant į kitus Euro Liepos 27 d.: Švedų laivu | Be to, suteikite Lietuvos Ko darė permainas lietuvių kunizuotų vyriausybę, kad ji nustatytų mažiau- pos portus; c) Amerikos pi “Gripsholm”.
• nsulams daugiau žinių apie'gų tarpe. Kun. P. Lekėšis išsiųjį atlyginimų darbininkams, Miss Perkins liečiams pirmiau už lietuviškų
Rugpiūčio 12 d.: Amerikos savo ekonominius reikalus, dar vyko atostogoms į Lietuvų, getuojau tai visa pritaikintų prie moterų ir vizų reikėdavo mokėti 10 dol.,
laivu “Scanyork” tiesiog į Amerikoje neužbaigtus, ir a-j gūžės 2 d. Išbus penkis mėmergaičių darbininkių. Būtų įsakyta, kad o dabar tik 5 dol. Čia Lietu
Klaipėdų.
pie savo sumanymus kaip Lie- nesiūs. Nemanoma, kad jis
nevalia yra už tokį ir kitokį darbų joms ma va atsisakė nuo didelės sumos
Rugpiūčio 19 d.: Švedų lai-'tuvoje verstis: tam tikslui be grįš Maspetho lietuvių para
žiau mokėti per valandų, per dienų, ar sa pinigų, kad tik palengvinus
į baimės išpildykite taip vadi- pijom., Jo vieton gegužės 3 d.
vu “Kungsholm”.
vaitę. Turi būt mokama tiek, kiek vyriausy
Lietuvos svečiams-turistams.
Kiekvienas keleivis privalo namų “grįžtančio išeivio pa- paskirtas kun. Juozas Alekbės nuskirta.
siūnas, ligi šiol buvęs Kara
Nereikia tad ir stebėtis, jei prieš šiuos daug vyrų bedarbių gaus darbų. Išnaudotojai
Pasirodo, kad buvusis Lietuvos ministe- lienės Angelų parap. vikaras.
sumanymus atkakliai kovoja visi tie, kurie nemokės moterims didesnio atlyginimo ir tai ! rių pirm. prof. A. Voldemaras ištikro norė- Geg. 3 d. paskirtas kun. N.
šiandien darbininkes išnaudoja. Jie mėgifta dar vyrams darbininkams lygaus. Į darbų ims ! jęs atvykti Amerikon. Bet šio krašto vyriau Pakalniui vikaras kun. Jonas
paveikti kongresų ir per šio atstovus patį vyrus darbininkus. Tai bus nedarbo mažėji sybė nedavusi jam leidimo. Gaila. Jei būt Laurynaitis, ligi šiol kuniga
prezidentų.
j
mui pradžia.
atvykęs, amerikiečiai būt turėję progos pa vęs airių parapijoje (įšventin
Jei darbininkių išnaudotojai nelaimės,
tas 1932 m.).
matyti “nepaprastų retenybę.”

MOTERŲ DARBININKIŲ IŠNAUDOJIMAS

ne “first class” publika. Ar. Vitk.), ar
kuo kitu...), ir aš toliau raičiausi, kraipiausi, žiauriai tyčiojausi iš klasiškojo
baleto ir pagaliau, šluostydamas prakai
tų, iškilmingai tariau:
— Tai pa-šo-kome!.. '
Mano dama sutiko, kad tikrai mes
“pašokome,” nors bet kurio miesčiuko
“įsivaizduojanti” atstovė būtų. pasakiu
si, kad aš gal akmenis ritinėjau ar girnas
su lokiais varčiau, tik ne “šokau.”
Sušilusius sukaitusius, mus dabar įve
dė į vėsesnę kamaraitę. Taip pat .skobnis
ir suolai, taip pat kvepia beržais, sūriu,
alum ir vestuvėmis... Prieš mus ant skob
nies stovėjo milžiniškas dubenys su sau
sainiukais, kurie, aš tuojau įsitikinau, sa
vo skoniu — buvo saldoki — visai pa
teisino savo viliojančių išvaizdų... Nors
mūsų sielos buvo kupinos džiaugsmo, o
pilvas — sūrio, bet viliojantieji sausai
niukai .buvo savęs verti. Springdamas,
smakiškai išsižiodamas, su nuoširdžiomis
ašaromis akyse, ir aš stengiausi padaryti
dubenio krūvos krašte įdubimų, kokį se
novėje padarydavo į pilių sienas iššauna

BRGOKLYK, M. Y.

mieji didžiuliai akmenys... Reikia prisipa
žinti ir stebėtis — tas man, dėkui Dievui,
gerai vyko... Bet “vietos” buvo nebe
daug: labai jau ilgai stoviniavo kiekvie
nas pirštų stumiamas pirmyn sausainiu
kas...
Aš atsiminiau tuos laikus, kai, vaikš
čiojantiems poetams dainininkams turtuo
liai pilių savininkai mokėdavo honorarų
už palinksminimų arba auksu arba... mė
šlu... Gerai padainavai — prašau, ponas,
tau kemša į burnų tiek aukso, kiek tik jo
ten telpa... — Blogai... — tai pati pro
cedūra, tik jau nebe su auksu... (Vadinas,
burna tų uždirbo, ji ir tesižino...). Įsivaiz
duoju, vaikinai, kaip atrodydavo daini
ninkui netobula — permaža burna, imant
į save auksų, ir kaip perdidelė atrodyda
vo jam kalbėjimo skylė, gaunant ne auk
sų*B <
Kai jau reikėjo sųžiningai ilsėtis po
kiekvieno sausainiuko, aš nuvargusiu, po
etingo ilgesio kupinu žvilgsniu, žiūrėjau
pro langų į kieme besilinksminančių
“liaudį”... Kai aš kartų atsisukau pasi
imti vienų sausainiukų, mano viršiliškas

žvilgsnis pastebėjo tokį dalykų: eilinis
Birbyla, kurio pirma už dubenio te. imate
tik gudrios galvos viršūnė, jau buvo ma
tomas iki smakro, nes sausainiukų kal
nas sųžiningai, nors įstatymų ir nenuma
tyta tvarka, jo rankų reškučiomis uoliai
tarpininkaujant, ėjo į jo plačių terbų prie
šono — ant diržo pakabintų vadinamų
duonmaišį...
Kažin kodėl, ar nuo persipildymo, ar
bematant tokių, šaukiančių į dangų kerš
to, sauvalę, man staiga sustojo sausainiu
kas, net neperkųstas, gerklėje, aš momen
taliai sumobilizavau visus savo akių žai
bus ir, jau norėjau sušukti kų nors pana
šaus :

*— Vaje, vaje!.. Atsiprašau, sveteliai,
parsiprašau!.. Svečiai prie tuščio dul
nio sėdi, o aš ir nematau!..
Ir skubiai išnešė tuščių dubenį...
Kai po valandėlės dubenys ant skob
nies teikė tų patį įspūdį, kaip pirmoje
savo didybėje, aš staiga pamiršau ir sa
vo laipsnį ir kilnias, statutuose smulkiai
numatytas savo teises ir pareigas ir, su
pasigailėjimu staiga čiuptelėjęs už sulysusio, kaip pradurta kiaulės pūslė, savo
duonmaišio, prisiminiau žodžius iš hero
jiškos dainos:
— ...drųsa mūs nepražus!..
Ir tikrai — mano drųsa nepražuvo.
Aš, greičiau kaip savo kuopos bet kurį
kulkosvaidį, “užtaisiau” savo duonmaišį
sausainiais... Tebus man Alacho ir Maho
meto dabar atleista!.. Tų aš padariau iš
sumišimo, nes pro langų išgirdau, kad
mūsų karininkas ruošiasi išjoti...
(Daugiau bus)

— IŠ dabarties semti “stiprybę”, vy
rai, nenumatyta!..
Bet... nutilau. Nes “semti” iš dube
nio pagavo ir antras ir trečias brolelis
raitužėlis... Dubenys pasidarė tuščias...
Užuskobnyje, sėdinčiųjų spiriami prie sie
nos, reikšmingai gurgždėjo pilni duonmaišiai prie didvyrių diržų... i
Nėra pasauly teisybės, grožio ir džiau
Įėjo ta pati, namų vyriausioji, senutė gsmo tiems, kurie to visko neieško ir turi
ir rankomis suplojo.
maža pasiryžimo visa tai rasti ir siekti.
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Pirmadienis, gegužės 8, 1933

CHICAGOJE

Iš N. PRAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARK
L. Vyčių 36 kuopa laikė su
sirinkimų balandžio 27 d. Pi
rm. 1* Gritis sus-mų atidarė
malda, Rašt. A. Tebelskaitė
perskaitė nutarimus, kurie vie
nbalsiai priimti.
Naujų narių įstojo: C. G lo
bis ir B. Lipskaitė.
Nutarta susirinkimus laikyti
kas pirmų ir tretį pirmadienį.
L. V. 36 kp. gerai gyvuoja.
Turi darbščių narių, k. a. A.
Tebelskaitė, H. Vallis, M. Sta
nkaitė, J. Gerčius, 1). Varais.
H. Stankaitė, F. Gribaitė, C.
Norusis, A. Landžius, J. Susaitė, K. Zaromskas, V. Pet
rauskas, L. Gritis, H. Karanauskaitė ir daug kitų.
Kitas kp. susirinkimas įvyks
geg. 8 d., mokyklos kambary,
7:30 v. v. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.
Koresp. K.

30 d. {sirašė nauja narė — pla
čiai žinoma veikėja E. Ogintienė. Apsvarsčius einamus rei
kalus, pirm. M. Sudeikienė da
rė pranešimų nuo įvykusio va
karo. Nutarta sureukti išvažia
vimų į Marųuette parkų. Rė
mėjų 3 skyr. užprašė šv. Mi
šias už Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno viršininkės gerb. Mo
tinos M. Dovidos motinėlės a.
a. R. Pocienės sielų. 3 skyr.
rėmėjos darbuojasi gražioj vie
nybėj.
X. Y. Z.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS
PARAPIJOS, TOWN
OF LAKE
BRIDAL SH0WER”

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

3

iš stoties WGES ir vėl pasta dai jau daug sykių girdėti, Grušienė, Baranauskiūtė Te
ngomis Peoples Furniture Co. bet dalyvauja rinktiniai dai resė, kilusi iš Jezno parapijos,
krautuvių buvo graži radijo nininkai ir dainininkės, kas Alytaus apskr. Kadaise gyve
programa. Reikia pasakyti, kart patiekdami nadjų dainų. no Detroit, Mich.
leidėjai šių programų kas kart Taip i>at girtina, kad ir įvai Natanui Izidorius ir Leiba,
vis kų naujo ir įdomaus duo rių profesijų žmonės dalyvau abu gyveno adresu: 167 State
da klausytojams. Taip ir pra ja su pamokinančiomis kalbo Street, St. Paul, Minnesota.
eitų sykį. Gražu buvo klausy mis. Todėl, nors šie progra Pareigia Mateušas. Kilęs iš
tis naujų dainelių iš operetės mai yra duodami sykį į savai Retavo valse., Telšių apskr.
“Pepita”. Solos dainavo S. tę, jie suteikia klausytojams Petrulis Pranas, kilęs iŠ Ka
Rimkaitė, V. Nakrošaitė, B. daug daugiau viso ko, kaip majų vals., Rokiškio apskr.
Račius Aleksas. Kadaise gy
Skusevičiūtė, S. Staneliūtė, V. “kasdieniniai.”
Tarutis, Petrošius ir kiti. Kal
Bridgeportietis veno Worcester, Mass.
Lietuvos Konsulatai,
bėjo “Galis Kepurė”, dr. Ra
Rm. 1904 — 201 North
kauskas, adv. C. Kai. Be to bu
PAIEŠKOJIMAS NR. 55
AVells St., Chicago, 111.
vo gražios muzikos, įdomių ir
ii' naudingų pranešimų apie Šie asmenys gy vena AmeriPLATINKITE “DRAUGĄ”
draugijų
parengimus, apiejkoje yra ieškomi:
prekių kainas ir t.t. Šie progBalčiūnas Jonas, kilęs iš
Pbone Boulevard 7042
rūmai yra įdomūs, kad juose Gulioniškės km., Marijampolės
nevartojama vien tik rekor- apskr.

1NISSIG,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP U2S1SEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodljlmą. kraujo, od*os, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 WEST Mtta ST„
kampa* Keeler Avė.
ToL Cmvford M78

J. Volterienė

GRABORlAi:

TsL Canal 61M

PHYSICIAN AND SURGEON

Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak.
Rezidencijos OfbsaH: 2«f>« W. ttOLti SL
Valandos: 10—12 ryto
8er*domls ir Nedėliomis pagal sutarti

RADIO

LIETUVIS GRABOBIUS

STANLEY P. MAŽEIKA

Balandžio 29 d. įvyko pa- PASIKLAUSIUS GRAŽIOS Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Graborius ir Balsamnotojas
gerbtuvės Juzefos Gurskaitės
RADIJO PROGRAMOS
darbu busite užganėdinti
Turiu automubilias visokiems
Tel. Canal >616 arba >616
ir Jurgio Grikšo. Jos ir jo gi
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
minės ir draugės susirinko jos Praeito antradienio vakare
3319 AUBURN AVENUE
bute, 4523 South Talman Ave
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
nue, ir gražiai pagerbė. Daly
Chicago, III.
TEL. CICERO 6927
vavo apie 70 draugių, kurios
LIET. GRABORIUS
J. Gurskaitei ir J. Grikšui iš PIGIAUSIAS
CHICAGOJE
patarnauju geriausia lr
reiškė linkėjimus ir gausiai Laidotuvėms
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
išdirbystės.
apdovanojo. Jr -Gurskaitė ir sau prie grabųOFISAS
GRABORIAI
688 WE8T 18th STREET
G rikšas dėkojo visoms atsilaTel. Canal 6174
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamai
už NAUJĄ MAŽESNI KAINA
nkusioms už linkėjimus ir už
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
dovanas. J. G ur skaitė yra na
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo
re Nekalto Pras. Pan. Šv. me
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
rgaičių sodalicijos, Šv. Cecili LIETUVIS GRABORIUS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
Didelė graži koplyčia dykai
jos choro, Teatrališko' klubo.
718
WEST 18th STREET
Jos mainytė, Gurskienė, visus
Tel. Roosevelt 7532
atsilankusius pavaišino gard
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
žiu užkandžiu.
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Phone Boulevard 4139
Gegužės 20 d., 5 tai. vak.
Šy. Kryžiaus bažnyčioj įvyks
iškilmingos vestuvės J. Gurs
kaitės su J. Grikšu. Vestuvių
GRABORIUS
INCORPORATED
puota bus Lietuvių Auditori
Musų patarnavimas
Henry W. Becker
visuomet .sąžiningas ir
(Licensed Embalmer)
joj, 3133 South Halsted Str. nebrangus,
nes neturi
Išlaidų užlaikymui
Linkime jaunavedžiams daug me
3238 S. HALSTED ST.
skyrių.
CHICAGO, ILL.
laimės.
Rap.

TeL Cicero 1266

S. M. SKUDAS

A. MASALSKIS

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

Nauja, graži ko

X Šv. Pranciškaus Seserų plyčia dykai.
Rėmėjų 3 skyriaus skaitlingas
3307 Auburn Avenue
susirinkimas įvyko balandžio

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. Lafayette 3B72

KAZIMIERAS
BEN&AITIS
Mirė gegužės 5 d., 1933 m.
6:16 vai. ryto, pusės amžiaus.
Kilo iš
Panevėžio apskričio,
Sadvos miestelio. Amerikoje iš
gyveno 46 metus.
Narys Saldžiausios širdies ir
Sv. Petro Ir Povilo draugijų.
Paliko
dideliame nuliudime
moterj Rachelę, 3 dukteris, vie
ną sūnų lr gttalnes.
Kūnas pašarvotas 935 West
32nd Place. Laidotuvės įvyks
Antradlenj, gegužės 9 d.. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv.
Jurgi'o parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges. Ir pažystanius-mas dalyvauta’ šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: MoterlR, Dukterys,
Ataras ir Giminė*.
laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. P. Mašeika, Telefonas
Yards 1188.

it!

J. Liulevičius
Graborius

lr
Balsamnotojas
Patarnauja Chi
cagoje lr aplellnkšje.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRABORIŲ

IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų sn savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mea
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no Į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ss.

teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu

4002 Archer Avė.

patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios

I.J.ZŪLP
GRABORIUS TR LAIDOTUVIŲ
____ VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 1968—8412
Tel. CICERO >66

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
■atima* u> >86.60
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Ave^ Cicero, Ui.

Dėl Barmenų. Palaukite 1UDKZK] pirm negu kreipeltte kur Utar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto; 7 lkl 9 vakar*
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
Rea. 6466 S. MAPLEVVOOD /VE.

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare

i Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
,
.
Cicero, UL Office: 4459 S. Calitorma Avė.

Nedėliomis ir beredomia susitarus

4847 W. 14th St.

Nedėlioję pagal sutarti

ĮTKL. LAFAYETTE 7666

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vaL vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Ofiso lr Rea. Grovebill 0917
6917 S. Waahtenaw Avė.

Dr. C.K. Kliauga

Phone Canal 6122

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4145 ARCHER AVĖ.

Phone Hemlock 7828

DR. VAITUSH, OPT.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. J. J. SIMONAITIS
Vai.: 3-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

TEL CANAL 646>

2201 West 22nd Street

Ofiso TaL LAFAYETTE 7887

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Ofiso vaL kiekvieną dieną omo 6 Iki Seredomis ir nedėliomis pagal bu tarti
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
REZIDENCIJA:
nuo 4 lkl 8 vaL vakare Utarnlukab

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

tr Ketvergaia.

Rea. Tel. Hyde Park M96

. PRANEŠU

-

J'i M

—— •

Tel. Canal 9267

-■

........ " —■" * I

Rea Prospect 6669

ŪR.M.T, STRIKOL'IO.M.D. DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

SUGRĮŽIMĄ

1921 SOUTH HALSTED STREET

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Residencija <699 8o. Artesian Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. Valandos: 11 ryto lkl 4 po plotu
I lki 8:89 vakare
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930 Ofiso: TeL Victory 6893

Palengvina akių įtempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, ūkių aptemimo, nervuotli
mo, skaudamų, akių karštį.
Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpa reervste
ir tolimų, regystę.
v
Prirengiu teisingai akinius visuose’ PH°NE OROVEHILL 8027
-----------egzaminavimas daroValandos: 2-4; 7-9 P. M.
atsitiki'muose,
mas su elektra, parodančia mažiau- 1 Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Lietuvis Gydytojas tr Chiruri
ro. Nedėliomis pagal sutartį.
<869 80. VVESTERN AVĖ.

DR. J. W. KADZEWICK

Rez.: Tel. Drerel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Chicago, Ui.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Pbone PULLMAN 6868
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kautos
pigesnės, kaip kitų.
DENTISTAS

DR. P. P. ZALLYS
30 East lllth Street

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

Prie Y. M. C. A, Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

Boulevard 7689
Ree. Hemlock 7991

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 16 ryto lkl S vakar*

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Specialistas odos ligų ir
veneriskų ligų
Ofisai 3102 So. Halsted Sk
Kampas Slst Street
Vai.: 16—11 v. ryto. S—L 7—9 v. e
Nedėliomis lr šventadieniais 16—lt

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036

DR. MARGKRIO

PI ARĖSIMAS
Persikėliau į erdvesnę Ir patogee
vistą

**2S 80. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto lki 2 po pietų
nuo 8 lkl S vakare
•ventadisnlaia auo 10 lkl 12
Phone BOULEVARD 8488

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

ITCHARLESSEGAir
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
>420 West Marąuette Road

X—RAZ

DR. GUSSEN

J. F. RADŽIUS

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. V. S. NARES

(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Valandos: nuo > lkl S vaL vakare
Beredomia lr nedėliomis
sutarties

arti Western Avė.
Telefonas Yards 1138

HEMLOCK 8161

X—^SPINDULIAI
3051 W. 43rd SL

Valandos: nuo 9 iki 9

LACHAVICH
IR SONOS

Munday by Appointment

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

DB. F. G, WINSKUNAS

(Kampas Leavitt 8t.)

OFFICE HOURS:

> to 6 and 7 te 9 P. M.

DR. A. RAČKUS

DENTISTAS

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakare'
Seredoj pagal sutartį

2403 W. 63rd St., Chicago

TsL LAFAYETTE 8067

DR. G. I. BLOŽIS
2201 West 22ud Street

>869 So. L.uvltt SL
Canal 0708

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DENTISTAS

Daktaras

Prospect 1028

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS
3147 So. Halsted St.

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street
Vai.: nuo 9 lki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Res. and Offloe

Office Pbone

Ofiso: Tel. Calumet 4039
lies.: Tel. Hemlock 62S6

DR. G. Z. VEZELIS

SERGA LESČAUSKIENĖ

Žinomų Bridgeporto biznie
rių Lesčauskų šeimyna turi
liūdesio ir rūpesčio, nes jau
kelinta savaitė kai sunkiai su
sirgo Z. Lesčauskienė. Gydy
tojai deda pastangų užkirsti li
gos pletojimųsi ir gražinti svei
katu.
t
Linkime L. Lesčauskienei
kuo greičiausiai pasveikti.

DAKTARAI:

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Vai.

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 lkl 12

Telefonas Midway 2880
Office;
Victory 2284

Res.:
I
Beverly 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas. Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Vai.: 2 to 4 tr 7 to 9 P. M.
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ketv.
ir Sekmad. pagal su tart)
Iškirtų valandų. Room 8.
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. IU.
i
Phone Canal 0523
Phone: Hamlock <700

TeL Grovsbill 1898

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 9-11 ryto 1-4 ir 7- a vak.
■eredomle po pietų lr Nedėldleala*
Uk susitarus
9499 W. MARGUBTTB ROAD

Res. Phone
Engletvood <641

Office i’hone
Aiirth 206*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STIiEET
ROOM >10
Vai.: >-4 Ir 7-9 vai. vaka.ee

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
Rea Victory 2248

į

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STBEET
Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo 0:3O-8:S>-

D R AUG Xg
'vo brangiems idealams: Tau jie daugiausiai prisidėjo savo
tai ir Bažnyčiai, t. y. vykdyti darbais ir aukomis, sulig skai
visomis priemonėmis gyveni- čiaus. Per visus fondus ir vi
man skelbiamą Šv. Tėvo Ka sokias misijas jie ant tėvynės
talikiškąją Akciją. Kalbėtojas aukuro sudėjo kelis šimtus tū
kalbėjo trumpai, bet gyvai ir kstančių dol. Kur tik reika
aiškiai ragindamas drąsiai že linga koks nors bendras dar
AUKŲ SUDĖTA 305 DOL.
ngti po garbinga Kristaus vė bas, northsidiečiai pirmieji jo
liava ir visą žmoniją laimėti griebiasi ir gerai atlieka. Be
fESTSIDIETIS STAMBIAU visas oro kliūtis ir laimingai
|sias LAKŪNŲ SKRIDI- .pasiekti Kauną, paminėjo - ir
abejo, kad ir šis vakaras at
Kristui.
I MO RĖMĖJAS; GIRĖ
Dievo vardą (kad Dievas duo
Toliau perstatyta kalbėti nešė daug paakstinimo. Išklau
tų ir t. p.). Tos kalbos dar
* NAS — LAKŪNO BRO
“Draugo” redaktorius p. L. sę graži;} pamokinančių kalbų,
įlabiau drąsino drąsius mūsų
LIS — ANTRAS
Šimutis, kuris, kaip ir visuo visi energingiau stos į katali
|“sakalus”, kėlė didesnį ūpą,
Lietuvytis
met, savo gilia išmintim ir ste kiškąjį veikimą.
£ Praėjusį penktadienį, gegu įteikė pasiryžimo. Kitų kalbose
bėtinais sumanumais atsklei
žes 5 d., gražiame Jučus sese- buvo gyvybės rizika, kapai ir
dė susirinkusiems Katalikiškos
EG restorane, Bridgeporte, la- ,t. p. Tos kalbos smeigte smei
'Akcijos svarbą, smulkiai nu
nų skridimo fondo komite- gė kiekvienam į galvą mintį,
Juozas Brazaitis, Aušros Va piešė reikalingumą daugiau
kad
mūsų
lakūnai
pasiryžę
ne
, restorano vedėjos, kap. Da
rtų parap. varg. šį vakarą su darbuotis katalikiškoje dirvo
garbės
lietuvių
tautai
atnešti,
aus pusseserės Jueaitės-Stuje trumpai prisimindamas no- Transatlantinis Dariaus-Gi
įguiienės, bei lak. Girėno gi ne aviacijoj naują rekordą pa savo dideliu choru dalyvauja rthsidieČių nuopelnus tautai ir
rėno skridimas į Kauną arti
“Draugo” vajaus koncerte
ltinių pastangomis buvo su statyti, bet — žūti. Paskuti Paliulio salėje. Programoj da Bažnyčiai. Ant galo kalbėjo nas. Kaip žinoma, jie iš New
ruošta lakūnams atsisveikinti nės Girėno-Dariaus kalbos ta lyvaus ir artistė E. Mickūnai mūsų gerb. klebonas kun. J. Yorko išskris apie gegužės 20
vakarienė, kurioj dalyvavo čiau tas pesimistines mintis tė.
Svirskas, kuris irgi gražia ir d. Taigi vos pora savaičių be
išblaškė.
Kapitonas
Darius
sa
200 žmonių, jų tarpe nenuoseklia kalba ragino visus liko iki to laiko. Dienos bėga
vo
kalboje,
pažymėjęs
garsią
taža rašytojų, biznierių, proir $15. Sustojus ant $286, ži- smarkiau sukrusti prie tauti- nejučiomis.
isijonalų, taip pat Lietuvos senovės Lietuvą ir istorinius | nonias vestsidietis biznierius 'škai katalikiško darbo, labiau Skrisdami į Kauną Dariusnsulas A. Kalvaitis ir abu lietuvių žygius, reiškė vilties, j J. Mackevičius padengė visą stengtis suprasti Katalikiškos Girėnas savo lėktuvu vež ir
kad šis drąsus jų žygis pa trukumą — $19. (Aukų rinki- Akcijos svarbą, spiestis prie
tūnai.
paštą - amerikiečių lietuvių
vyks, nes ‘Lituanica’ 50 nuoš. mo pradžioje jis patiesė $15; lietuvybės centrų — parapilaiškus. Vieno laiško perveži
"Visas restoranas buvo iš
yra geriau priruošta tolimam [taigi viso tą vakarą aukojo jų ir klausyti savo vadų.
mas, ženkleliai ir t.t. kainuos
loštas baliūnais-puslėmis ir
skridimui, negu lėktuvas pu $34). Kom. pirm. pranešė, kad
Po klebono kalbos dar porą $2. Tai visai nebrangu suly
liriaspalviais kaspinais. Va
lk. Lindbergo, ar bile kurių p. Mackevičius yra stambiau
žodelių
taręs vakaro vedėjus ginus su tuo istoriniu žygiu,
pienei duota “fried” vištos,
kitų, kurie bandė skristi per sias lakūnų skridimo rėmėjas, vakarą baigė ir visi skirstėsi
kokį pasiryžę atlikti mūsų
lo kurios, žinoma, kone pusė
Atlantikų.
jai yra daugiausiai tam tiks-'su dviguba energija sutikti vi drąsuoliai.
Iečių susilaikė. (Rengėjai,
žlui
aukojęs. (Garbė Vestsidei!) Į šokias gyvenimo kliūtis ir jas Jau visa eilė žmonių per
Aukų 305 dol.
ar būt, nežinojo, kad ir katajAntras stambiausias lakūnų nugalėti.
“Draugo” redakciją užsisakė
Chicagoj esama).
Kons. Kalvaičiui, kom. pi
! skridimo rėmėjas paskelbtas Gia noriu pažymėti, kad no specialus laiškus į Lietuvą
_ Vakarienę pradėjo ir prog- rm., pranešus, kad už lėktuvo
lak. Girėno brolis — Girėnas. rthsidiečiai visuose darbuose Visiems pasiųsta specialus nu
amą vedė adv. Olis. Kalbėjo perdirbimą dar yra skolos 300
Spėjama, kad šis lakūnų ban-j pasižymi, kaipo geriausi dar- meruoti vokai su J. A. V. pa
isa eilė “garbės” stalo sve- dol., vedėjui gražiai paprašius,
ių. Iš ilgesnių kalbų-linkėji- pasipylė aukos. Amerikos Le- kietas su aukomis atnešė arti .bininkai. Lietuvai atgimstant, što ženklais, specialūs lakštai
aų rimčiausios buvg^J. Mic- gijono lietuvių postai pirmas $500 skridimo fondui.
Po vakarienės šokta.
Rap. E0E
eliūno, senio Olševs'km, ^Įfei- įteikė savo vakaro pelną virš
iučio ir A. Kalvaičio, kurie, $60. Ji sekė kiti, daugiausiai
akėdamį iajįftfiams nugalėti biznieriai: klota po $2, $5, $10

BANKIETAS IŠLEISTI LAKŪNAMS
; .
PAVYKO

PASISKUBINKIT, KAD
NEPAVĖLUOTUMĖT

ŽINIOS Iš ŠV, MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

KATALIKIŠKOS AKCIJOS
VAKARAS^ GRAŽIAI
PAVYKO

Praėjusį sekmadienį vietinio
Federacijos skyriaus rūpesniu
suruoštas Katalikiškos Akci
jos ir Spaudos vajaus vaka
ras, kuris kuo geriausiai pa
vyko. Susirinko rinktiniai
spaudos apaštalai, kurie nuo
latos budi tautos ir tikybos
sargyboje; kuriems rūpi kuo
ilgiausiai išlaikyti šioje šaly
je gražiąją lietuvišką kalbą ir
amžinai pasilikti ištikimais sa
vo brangiam idealui — Kris
taus mokslui.
Vakaras buvo trumpas, bet
įspūdingas.
Pirmiausiai didžiulis parap.
choras, vietiniam varg. vado
vaujant, sugiedojo tautos hi
mną ir trejetą dainelių, kurias
susirinkusieji palydėjo gausiu
rankų plojimu. Ačiū varg. ir
[visiems choristams už klusnu
mą svarbiuose darbuose.•» * i

JUZEFINOS KARPIŪTĖS
Praslinko dveji meteliai kaip mtisų mylima dukrelė a. a,
Juzefina persiskyrė su Šiuo pasauliu Gcgružės 8 ■d.; 1931 m., vos
sulaukus 16 metų amžiaus, palikdama mus tėvus tr broij labai
dideliame nuĮludlme. Dveji meteliai praėjo kaip mes gyvenam
be jokios ramybės Ir linksmybės, mur,ų nameliai dideliame nu
liūdime ho tavęs musų mylima dukrele a, a. Juzefina. Mes ži
nome, kad peilmatnos jau nebus pas mus, pakol mus neištiks
ta šiurpulinga valanda,'..kada mes turėsim apleisti ši pašau,) Ir
toje valandoje meldžiam mes tavęs Dievo musų Brangiausias
Dangiškos Tėve neapleisk .musų, nuvesk mus pas musų mylimą
dukrelę, kad ines vi’sl v tonai kartu galėtume garbinti savo iMieiaŠirdlnglauslą Dievą ir dėkit),i jam už Jo malones per amžių am
žius. O mes gyvendami šioje ašarų pakalnėje niekados neužmir
šim tavęs muąų mylimos dukrelės a. a. Juzeflnos; tu su muVls
vi’sados gyveni musų širdyse. Lai tavo kūnas ilsisi ramiai Šv.
Kazimiero kapinėse, o tu dukrele musų mylima busi su mumis
visados.
įlenkdami šių dviejų metų paminėjimą už a. a, Juzeflnos
sielą su gedulingomis pamaldomis, kun'os bus laikomos TTtarninko .rytą Gegužis 9 d., 1933 ni„ 7:45 vai. šv. Antano bažnyčioje.
Visus gimines ir pažįstamus nuoširdžiai meldžiame atsilankyti J
pamaldas ir pasimelsti' už a, a. Juozeflnos sielą, kad MielnSirdlngiaustas ir Gailestingiausias Dievas suteiktų jai amžiną atils) Ir
amžinoji švi'esa jai šviestų per amžių amžius. Tariame labai
širdingai pčiu giminėms Ir pažįstamiems, kurie yra dalyvavę
a. a. Juzeflnos pa grabo ir laidotuvių dienose -Ar ta,'p pat kurie
dalyvaus Žioge pamaldose.

Nuliūdusį: J. KARPIU ŠEIMYNA

Po to vakaro vedėjas p. A.
Bacevičius, trumpai paaiški
nęs vakaro tikslą, pakvietė
kalbėti L. Vyčių Centro pirm.
ir “Vyties” redaktorių p. A.
I^apinską, kuris savo ugnin
goje kalboje visuose sukėlė pa
si ryži mo daugiau darbuotis sa

JOHN B. BORDEN

Namai: 6459 S. RockweU St
Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos
Vakarais 7 Iki B
Telefonas Republic BtOB

I

.

T ~
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w

laiškams rašyti su įspaustu LIETUVIS APĖJO APLtNK
PASAULĮ
lėktuvo vardu “Lituanica” ir
visos informacijos.

“Moravske Slovo” praneša,
kad lietuvis Jonas Navickas,
kuris 1921 metais pasirašė su
viena švedų draugija sutarti,
kad išbus 12 metų kelionėse
po pasaulį, dabar yra atvy
kęs į Moraviją.
Jis per tą
laiką esąs išmokęs visas svar
biausias pasaulio kalbas, ap
lankęs beveik kiekvieną šalį,
buvęs dū kartu Amerikoje, pe
Pub. Co., Ig. Sakalas, 2334 S.
rėjęs pėsčias pavojingiausias
Oakley Avė., Chicago, UI.
vietas Azijoj ir Afrikoj, per
gyvendamas įvairiausių nuo
tykių.

Kas dar nori siųsti laiškus
į Lietuvą Dariaus-Girėno lėk
tuvu prašomi pasiskubinti. Chi
cngos ir apylinkės lietuviai ga
Ii asmeniai atsilankyti į ‘Drau
go“ redakciją, o kitų miestų
lietuviams reikia tuojau sių
sti užsakymas ir pinigai ($2).
Užsakymai bus tuojau išpildy
ti ir pasiųsti vokai, lakštai ir
informacijos.
Pasiskubinkit.
Užsakymus siųskit “Draugas’’

GARSINKITĖS “DRAUGE”

ŠIANDIEN

‘DRAUGO’ VAJAUS KONCERTAS
PALIULIO (MELDAŽIO)
SVETAINĖJE
WEST SIDE J
i

DALYVAUJA

A TPIG1NTOS

Elektrikinės Ledaunės

J
Del sutaupymo pinigų ant maisto perkant ant
sykio daugiau.
Kiekvienam apsimoka įsigyti Elektrikinė ledaunė mokant tiktai tiek kiek kad kainuoja ledas,
po $2.00 į savaitę.

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadelphijos ir vietinis PARAPIJOS CHORAS, vadovaujant
varg. J. BRAZAIČIUI.

Gegužės 9 d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).
PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE
ĮŽANGA 50c IR 35c.

INSURANCE
-Plt

NOTARY
PUBLIC

lhlLWICZ6(0-

(
MORTGAGE BAMKERS Jh*

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS

BIZNIS

Tel. LAFAYETTE 1083

2608 WEST 47th STR.

v.

Majestic Electric Refrigerator. Su garancija
Visas Porcelinis Naujas už

Apex Elektrikinis Ref. už ..
Crosley ..................................
General Electric ..................
Frigidaire — General Motors
Spartan ................................ .
t

•

Norge ..............................................

M9.00
*79.00
*79.00
*99.50 ,
*99.50 m
*99.50
*99.50

Jūs galite pasirinkti — Visų žinomų išdirbysčių
šalia prie šalies, dabar tokia pigi kaina.

Jos. F. Budrik, Ine.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 7«60
Valandos • ryte Iki B popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedAllo. Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarais • Iki •
Telefonas Canal 0660

Pirmadienis, gegužės 8, 1933
■

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167
BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Nedėlioj — WCFL, 970 K — 2 Ryk: 8 vai. iSryto ir 1
vai. po piet.
Į
|

Ketvergais — WHFC — 1420 K. 7:30 vai. vakare.
Kiekvieną dieną WAAF, 920 K. 4:15 po pietų.
, JL
.
į, ,
,B
.... .^įįi

CLASSIFIED
j

ANT RENDOS 6 kamb. flatas,

kampinis namas, netoli nuo
gatvėkario linijos. Pečium ap
šildomas, 2-tras aukštas. Renda visai nebrangi.
4359 S. Maplewood Avė.
Švarus biznis — lietuviškų
knygų, gintarų, laikraščių ir
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosine lengvais išsimokėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:

Br. Lit.
Spaustuvė,
3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kalnas. Pašaukit Lafayette

8980

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos iAlsvėe Bonus, Pirmus Morglčius, Namus. Farmas lr Blanlus vi
sose valstljoae. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 80 metų plačiu
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE GO.
6755 S. Western Avemue
Chicago, III.
T«l.

GROVEHILL 1BBB

